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Приложение 
ПРОГРАМА 

за читалищната дейност 

в Община Шумен през 2020 година 

 

  

В изпълнение на чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища (ЗНЧ) и във 

връзка с предложения за дейността на Народните читалища през настоящата година, 

направени съгласно чл. 26а, ал. 1 от ЗНЧ е съставена Програмата за читалищната 

дейност в Община Шумен за 2020 година. 

В Община Шумен се запазва броя на съдебно регистрираните и вписани в 

Регистъра към Министерството на културата читалища – 35, от които в града и 

кварталите са 12 и 23 в селата. Субсидираната численост на читалищата през 2020 г. е 

увеличена с 3 бр., които са разпределени от Министерство на културата. За първи път 

средства от държавния бюджет получават три читалища: 0,5 бр. за НЧ „У. Сароян 

2016“ – Шумен и по 0,25 бр. за НЧ „Пробуда 1933“ – с. Благово и НЧ „Надежда 1927“ – 

с. Белокопитово. Завишаване с 0,25 бр. на досегашната си субсидирана численост 

получават шуменските читалища НЧ „Д. Войников 1856“, НЧ „Напредък 1869“, НЧ „Н. 

Хикмет 1881“, НЧ „Пробуда 1958“, НЧ „Т. Петков 1963“, както и НЧ „А. Златаров“ – 

кв. Дивдядово, НЧ „Развитие 1897“ – с. Дибич и НЧ „Пробуда 1927“ – с. Радко 

Димитриево. Така през 2020 г. Община Шумен има 110 бройки субсидирана численост 

като 107 са за народните читалища и 3 са за Регионалния експертно-консултативен и 

информационен център „Читалища“. 

Съгласно РМС№644/01.11.2019 г. за изменение и допълнение на РМС 

№208/2019 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с 

натурални и стойностни показатели през 2020 г. стандартът за една субсидирана бройка 

за народните читалища е в размер на 10 440 (с 950 лв. повече в сравнение с 2019 г.). 

Средствата са за дейност, за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, 

осигурителни вноски и издръжка и за здравословни и безопасни условия на труд. 

През 2020 година финансирането на читалищната дейност се осигурява: 

1. от делегирани от държавата дейности; 

2. от местни приходи в бюджета на Община Шумен; 

3. от членски внос; 

4. от допълнителни субсидии от Министерство на културата;  

5. чрез алтернативни начини. 

И през настоящата година читалищата в Община Шумен ще реализират своите 

основни дейности – уреждане и поддържане на библиотеки и читални; развиване и 

подпомагане на любителско художествено творчество; организиране на школи, 

кръжоци, курсове, клубове, празненства, концерти, чествания и младежки дейности; 

събиране и разпространяване на знания за родния край; предоставяне на компютърни и 

интернет услуги. 

Въз основа на получената информация от всяко читалище Община Шумен ще 

подкрепи методически, организационно и финансово прояви с масов характер, 

традиционни инициативи, годишнини, участия във фестивали и др. като част от 

художествено-творческата дейност през 2020 година, както следва: 

 

1. НЧ „Боян Пенев 1949”, гр. Шумен 

o Коледен балетен концерт;  

o Коледен фолклорен концерт; 

o Участие на колективи във фестивали; 
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2. НЧ „Добри Войников 1856”, гр. Шумен 

o Фестивал за филми, заснети с мобилни устройства „Кино в длан“; 

o Международен фестивал на популярната песен „Есенни шуменски вечери“; 

o 50 години Международен фестивал на любителските исторически филми; 

o Юбилеен концерт на ДТА „Пъргавелче“ и 20 години от създаването на ТА 

„Гайтани“; 

o Участие на колективите във международни и национални фестивали; 

 

3. НЧ „Евролил 2005”, гр. Шумен 

o Бари Богородица Богоявление; 

 

4. НЧ „Назъм Хикмет 1896”, гр. Шумен 

o Рамазан Байрям; 

o Курбан Байрям; 

 

5. НЧ „Напредък 1869”, гр. Шумен 

o IV Национален конкурс за рисунка и литературно творчество „Сторих го за 

Отечеството“; 

o Национален фестивал на поетите с китара „Шумен бард“; 

o Национален панаир на занаятите „Майстории“; 

o 15 години ТФ „Фамилия Европа“; 

 

6. НЧ „Пробуда 1958”, гр. Шумен 

o „Уроци по родолюбие” – изложби, викторини, беседи; 

o Рецитаторски конкурс „Аз рецитирам българска поезия“; 

o Общински детски конкурс за рисунка „Българската народна приказка в 

картина”; 

o Онлайн фотоконкурс за деца и младежи „Моят възрожденски Шумен в снимки“; 

 

7. НЧ „Стилиян Чилингиров 1963”, гр. Шумен 

o 50 години Духов оркестър в Шумен; 

o 50 години ФГ „Веселина“; 

o Концерти на ГДО „Михаил Биков“; 

o Участия на колективите във фестивали; 

 

8. НЧ „Тодор Петков 1963”, гр. Шумен 

o „Дни на детето“ – работилници и „Забавно лято в библиотеката“ – лятна читалня 

и забавни игри; 

o Празник на квартал „Добруджа“; 

o 20 години хор „Сладкопойна чучулига“; 

o Участия на хор „Сладкопойна чучулига”, група „Дивни орхидеи”, Ансамбъл 

„Звънче” и АНПТ „Мадара“ в национални и международни фестивали;  

 

9. НЧ „Уилям Сароян 2016“, гр. Шумен 

o Отбелязване на Вартавар – Празник на водата; 

o Онлайн работилница и изложба-базар за изработка на новогодишни картички и 

украса; 
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10.  НЧ „Асен Златаров 1872”, гр. Шумен, кв. Дивдядово 

o Танцов фестивал „На Извора хоро се вие”; 

o 45 години ГАФ „Изворна“; 

o Участие на колективите във фестивали; 

 

11.  НЧ „Просвета 1926”, гр. Шумен, кв. Макак 

o Празник на квартала; 

o Участие на кукерска група „Арапи” в национални събори; 

 

12.  НЧ „Отец Паисий 1929”, гр. Шумен, кв. Мътница 

o Ден на квартала; 

 

13.  НЧ „Пробуда 1933”, с. Благово  

o Ден на селото; 

 

14.  НЧ „Надежда 1927“, с. Белокопитово 

o Ден на селото; 

 

15.  НЧ „Добри Люцканов 1912”, с. Васил Друмев 

o  Ден на селото; 

o Лятна детска Шуроландия; 

o 40 години ГИФ „Иджишки напеви“; 

o Участие във фолклорен конкурс; 

 

16.  НЧ „Земеделец 1900”, с. Велино 

o Ден на селото; 

o 120 години от създаване на читалището; 

 

17.  НЧ „Изгрев 1929”, с. Ветрище 

o Ден на селото; 

o Празник на терлика; 

 

18.  НЧ „Пробуда 1927”, с. Вехтово 

o Ден на селото; 

 

19.  НЧ „Отец Паисий 1931”, с. Градище 

o Ден на селото; 

o Участие на фолклорна група „Макове“ във фестивал; 

 

20.  НЧ „Развитие 1897”, с. Дибич 

o Ден на селото; 

o 10 години Фолклорна група „Лудоселци“; 

o Участие на Фолклорна група „Лудоселци“ в национални или международни 

фестивали; 

 

21.  НЧ „Христо Ботев 1929”, с. Друмево 

o Ден на селото; 
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22.  НЧ „Просвета 1880”, с. Ивански 

o Ден на селото; 

o 140 години от създаване на читалището; 

 

23.  НЧ „Просвета 1925”, с. Илия Блъсков 

o Ден на селото; 

o 95 години от създаване на читалището; 

 

24.  НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1928”, с. Лозево  

o Ден на селото; 

 

25.  НЧ „Просвета 1908”, с. Мадара 

o Ден на селото; 

 

26.  НЧ „Христо Ботев 1907”, с. Мараш 

o „С песни и хора, да поканим дъжда“ концерт; 

 

27.  НЧ „Христо Ботев 1927”, с. Новосел 

o Ден на селото; 

 

28.  НЧ „Образование 1898”, с. Овчарово 

o Ден на селото; 

 

29.  НЧ „Земеделец 1903”, с. Панайот Волово 

o Ден на селото; 

 

30.  НЧ „Пробуда 1927”, с. Радко Димитриево 

o Ден на селото; 

 

31.  НЧ „Развитие 1895”, с. Салманово 

o Ден на селото; 

o 125 години от създаване на читалището; 

 

32.  НЧ „Извор 1922”, с. Средня 

o   Ден на селото; 

 

33.  НЧ „Христо Ботев 1926”, с. Струйно 

o Ден на селото; 

 

34.  НЧ „Напредък 1920”, с. Царев Брод 

o Ден на селото; 

 

35.  НЧ „Паисий Хилендарски 1927”, с. Черенча 

o Ден на селото; 


